
TEXT 2

Llegiu el text en veu alta davant de les persones que examinen i, a continuació, exposeu la 
vostra opinió.

El Mediterrani és, com indica la seua etimologia, un mar envoltat de terra i, per tant, sotmès a una 

enorme pressió humana. Per totes les vores rep impactes dels habitants que hi viuen. I això no és 

poca cosa: avui, 150 milions de persones habiten en la seua zona costanera i cada any milions de 

turistes inunden les seues platges per gaudir de la benignitat del seu clima. Res d’això no resulta 

innocu. Com apunta un informe recent de WWF sobre l’estat d’aquest indret, “la vida marina del mar 

Mediterrani està seriosament amenaçada per la degradació de l’hàbitat i la pèrdua de biodiversitat 

causada per l’activitat humana”. 

La sobrepesca, l’increment del trànsit de vaixells, l’abocament massiu de substàncies tòxiques i la 

consegüent pol·lució de l’aigua, els desenvolupaments urbanístics en les zones riberenques (que 

pertorben els cicles naturals de l’aigua), les extraccions de gas i petroli (no es pot perdre de vista que 

el 44% de la superfície marina està ocupada per projectes d’exploració i producció d’hidrocarburs 

en fases distintes de desenvolupament) i les canalitzacions que s’hi requereixen, figuren entre les 

causes que contribueixen a la degradació. Si a tot això hi sumem els efectes de l’escalfament global 

a escala planetària tenim un còctel explosiu, un còctel on nada aquell gripau que no s’adonava que 

l’aigua s’escalfava a poc a poc, progressivament, fins a anihilar-lo. El tros de plàstic que ens molesta 

a la vista quan ens refresquem a la platja, i que ens sembla tan poc estètic, és una anècdota en 

comparació amb el problema que es cou aigua endins. 

Violeta tena, El Temps (adaptació)
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